
Tottis Studio HuiKeen Ajanvarauskalenterin käyttöohjeet 2020 
 

1. Mene varauskalenteriin kotisivujen linkin kautta. Ajanvarauskalenterimme toimii Slotti -palvelun 

kautta osoitteessa: https://slotti.fi/booking/tottisstudiohuikeeoy/. 

2. Valitse aloitus sivulta haluamasi ajankohta (arkipäivät, prime time ajat, viikonloppu tai avaimellisen 

varaus) sekä varauksen kesto painamalla vaihtoehtoa. Alavalikoista valitset siis sen ajankohdan, 

jonka vapaat ajat haluat nähdä ja mille ajalle haluat tehdä varauksen. Vaihtoehtoina on 0,5h – 2h 

aikoja. Pidemmät varaukset varataan aina sähköpostitse: tottisstudiohuikee (at) gmail.com  

 

- Hallivaraukset arkipäivisin: tässä valikossa on vaihtoehtoina varaukset arkisin ma-to klo 6-16 

sekä klo 21-24 välillä. Lisäksi tästä voit varata perjantain aikoja eli pe klo 6-24.  

- Hallivaraukset Prime Time: tässä valikossa on vaihtoehtoina varaukset prime time aikana eli 

ma-to klo 16-21.  

- Viikonloppuvaraukset: tässä valikossa on vaihtoehtoina varaukset la-su klo 06-24.  

- Avaimellisen varaus: valitse tämä kohta, jos olet lunastanut Huikee Avaimen halliin. 

Avaimelliset voivat varata 1h/pv omaa privaattitreeniaikaa hallille. Nämä varaukset voi tehdä 

aikaisintaan edellisenä päivänä. 

 

3. Valittuasi varauksen tyypin ja keston, jolle haluat tehdä varauksen - aukeaa kalenteri, josta pääset 

valitsemaan ajan, jonka haluat varata. Huomioi, että kalenteri näyttää vain vapaat ajat eli kaikki 

ajat, joita kalenteri ei näytä ovat varattuja. Kalenteri näyttää vapaat ajat ainoastaan sen varauksen 

tyypin mukaan, jonka olet aiemmin valinnut! Mikäli haluat tarkistaa ensin, onko arkipäivällä 

hallissa tilaa valitse -> hallivaraukset arkipäivisin ja katso kalenterista vapaat ajat. Jos haluat tämän 

jälkeen vielä katsoa olisiko sittenkin aikoja vapaana prime time aikaan eli klo.16-21 paina -> takaisin 

-> ja valitse -> hallivaraukset prime time, jolloin kalenteri näyttää vapaat prime time ajat. 

 

4. Avaimellisten privaattivaraukset tehdään Avaimellisen varaus -kohdan kautta. Näet valinnan 

jälkeen vapaat ajat, joista voit valita 1h/pv omaa aikaa. Avaimelliset voivat varata omaa treeniaikaa 

kaikkina muina aikoina paitsi prime time aikaan. 

 

5. Mikäli haluat vain tarkistaa, että onko halli vapaa avaimellisen treeneihin: täytyy sinun valita 

valikosta se varauksen tyyppi, jonka aikana olisit halliin menossa treenaamaan eli esimerkiksi 

hallivaraukset arkipäivisin, jos olet menossa treenaamaan arkipäivänä. Tämän jälkeen kalenterista 

näet kaikki vapaat ajat tälle varauksen tyypille eli arkipäiville. Tällöin ei pidä käyttää kohtaa 

”avaimellisen varaus”. Kun olet tarkistanut, että hallin pitäisi olla vapaa, voit vain poistua 

ajanvarauksesta ja mennä hallille treenaamaan. Huomioi silti se, että hallilla voi olla muitakin 

avaimellisia samaan aikaan treenaamassa.  

 

6. Kun olet valinnut ajankohdan, jonka haluat varata, aukeaa lisätiedot sivu. Tältä sivulta näet 

varauksesi tiedot ja voit kirjoittaa meille varaustasi koskien jotain viestiä/lisätietoja, mikäli 

tarvitsee.  

 

https://slotti.fi/booking/tottisstudiohuikeeoy/


7. Tämän jälkeen pääset vahvistamaan ja hyväksymään hallin käyttösäännöt ja varausehdot. 

Luettuasi ne laita rasti ”Hyväksyn ehdot” kohtaan niin pääset eteenpäin. 

8. Seuraavalla sivulla täytä kaikki tietosi lomakkeeseen. Tämän jälkeen pääset varaa ja maksa 

kohtaan. Avaimellisten varaukset menevät suoraan varauksen vahvistukseen, josta näet vielä 

varauksesi tiedot ja tämän jälkeen saat varausvahvistuksen sähköpostiisi. Samassa saat koodin, jolla 

voit kulkea halliin sisään kun olet varannut privaattitreenin, muutoin käytä omaa avaimellisen 

koodiasi. 

9. Paina verkkomaksaminen. 

10. Täältä voit valita korttiveloituksen, Mobile payn, Pivon tai verkkopankkimaksun. Käytämme 

maksuliikenteessä Bamboraa. Alta näet yleiset tilaus- ja toimitusehdot. 

11. Maksettuasi/vahvistettuasi varauksen, saat sähköpostiisi varausvahvistuksen ja koodin, jolla 

pääset halliin sisään. 

12. Nyt eikun nauttimaan HUIKEISTA treeneistäsi! Tervetuloa!        

 

MUISTATHAN LUKEA KOTISIVUILTAMME HALLIN SÄÄNNÖT JA OHJEET ENNEN HALLIIN MENOA! 

 

 

Bamboran yleiset tilaus- ja toimitusehdot 
Palvelun ostaja (asiakas) ja palveluja tuottava myyjä (Tottis Studio HuiKee oy 3105088-7) 
sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja tämän sivun kautta tehtävässä kaupassa. Myyjällä on 
oikeus perua kauppa, mikäli näitä ehtoja tai muita sivuilla esitettyjä tapauskohtaisia 
erityisehtoja on rikottu. 

Maksaminen 

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4, 
joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen 
siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy 
Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on 
turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen 
niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. 

Kauppa syntyy myyjän ja asiakkaan välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät 
velvoitteet. 

Maksutavat 

Bamboran kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla tai maksukorteilla (credit/debit). 
Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma 
Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, 
Ålandsbanken, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit. 

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa 
maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan 
lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, 
MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa. 



 

Bambora-maksupalvelun yhteystiedot 

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4) 
Sähköposti: payform@bambora.com 
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16) 
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta 

       

 

 


